
35. ส ำนักงำนชลประทำนที ่17
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2013500001 นางสาวสิรินาถ แสงทอง
2013500002 นางสาวซุไวบะห์ แหม๊ะ
2013500003 นางสาวบังอร รุ่งเรือง
2013500004 นางสาวอนงนาฏ เมฆอรุณ
2013500005 นางสาวสุภาวดี เท่งปกิต
2013500006 นางสาวซีตีปาตีเมาะ หะยียูโซะ
2013500007 นางสาวซูไวเราะห์ หะยียูโซะ
2013500008 นางนธภร คงศรีพุฒ
2013500009 นางสาวซารีฮะห์ อาลี
2013500010 นางสาวสุรดา เขียวเข้ม
2013500011 นางสาวเจ๊ะรูฮานี ยามา
2013500012 นางสาวจิรัญญา โกศล
2013500013 นางอรรัตน์ เฮ้งเจริญ
2013500014 นางสาวรอกีเย๊าะ ปูโย๊ะ
2013500015 นางสาวกันตินันท์ จันทร์เพชร
2013500016 นางสาววรรณภา อินทองดี
2013500017 นางสาวอัญชลี บ่าวแอ
2013500018 นางสาวยลดา จีนราม
2013500019 นางสาวต่วนรอซีดะห์ ลออูมา
2013500020 นางสาวศศิธร ดีใหญ่
2013500021 นางแสงระวี พานมี
2013500022 นางสาวประภากร ขุนทอง
2013500023 นางสาวจิราภรณ์ เชื้อเจ็ดตน
2013500024 นายชลเทพ มณีปรีชา
2013500025 นางสาวมาฮานี โอ๊ะหลง
2013500026 นางสาวมาเรียมนี แอกูยิ
2013500027 นางสาวอาซีย๊ะ สะบูดิง
2013500028 นางสาวนุรมีย์ เบ็ญติสหัสอ าไพ
2013500029 นางสาวสาลีนา ตาละตา
2013500030 นางสาวซูไฮลา เกือสีตี

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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2013500031 นางสาวนพมาศ เตียวโล่
2013500032 นางสาวสุวรรณี มาหะมะ
2013500033 นางสาวซีมียาอ์ แยนา
2013500034 นางสาวสุพรรษา สร้อยสูงเนิน
2013500035 นางสาวจิราภรณ์ ช่วยศรีนวล
2013500036 นางสาวฐานิตา ด าด้วง
2013500037 นางสาวคอรีเยาะ สาและ
2013500038 นางสาวนันทิศา ปลอดข า
2013500039 นางราวดี ชูรักษ์
2013500040 นายธวัชชัย แสงหวาน
2013500041 นางสาวมาดีย๊ะ กาแลซา
2013500042 นางสาวสารีนา เจ๊ะแอ
2013500043 นายอาดือนัง แวกาจิ
2013500044 นางภาณุมาศ ใจโต
2013500045 นางสาวนิศาชล อินทะเสโน
2013500046 นายมะนอ ดือรามะ
2013500047 นางสาวเกษร เกื้อก่อยอด
2013500048 นางสาวอรสา เกื้อก่อยอด
2013500049 นางสาวไอเสาะ เปาะมะ
2013500050 นายพัตตะห์ ยีมูดา
2013500051 นางสาวสุกัลยา ซ้ายขวา
2013500052 นางสาวฟาตีฮะห์ หะยีมะ
2013500053 นางสาวชนิกา สุวรรณวิโก
2013500054 นางสาวมารีย๊ะ เจ๊ะแน
2013500055 นางสาวปิยะนุช ลอยเมฆ
2013500056 นางสาวเจมจิรา พรหมเจียม
2013500057 นางสาวสริญญา สิทธิชีวภาค
2013500058 นางสาวอรวรรณ มามะ
2013500059 นางสาวมณีรัตน์ รุ่งเรือง
2013500060 นางสาวต่วนฟาตีมะห์ ปาแซ
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2013500061 นางนินุรมา อาจประดิษฐ์
2013500062 นางสาวรอฮานา วิชา
2013500063 นางสาวสุภาณี ศิริพันธุ์
2013500064 นางสาวฟารีดา สาแม็ง
2013500065 นางสาวภิรัญญา พรหมเทพ
2013500066 นางสาวปานชีวัลย์ ฤทธิพัฒน์
2013500067 นางสาวสุวรรณดี บุรีภักดี
2013500068 นางสาวนูรีดา บาตูเซ็ง
2013500069 นางสาวกุลวดี ชาญวารินทร์
2013500070 นางชญานันท์ คขพันธ์
2013500071 นางสาวเฉลิมศรี เรืองเพชร
2013500072 นางสาวแก้วกานต์ จันทบูชา
2013500073 นางสาวนวิษา พรมขาวทอง
2013500074 นางสาววริศรา เสรีรัตนสกุล
2013500075 นางใหมทอง วิเชียร
2013500076 นางสาวสุทิสา คงเรือง
2013500077 นางสาวอรณิช ชุมมิคสา
2013500078 นางสาวซัลวานูร์ สาแม
2013500079 นางสาวธนพร หัสแก้ว
2013500080 นางชุติกาญจน์ ทองปิด
2013500081 นางรุสนี โตะเกะ
2013500082 นางปาตีเม๊าะ บินบือราเฮง
2013500083 นางสาวณัฐนรี เทวชู
2013500084 นางสาวฐิติมา วิเศษโกสิน
2013500085 นางฮูสนา ฮูลู
2013500086 นางกัลยา ไชยมุณี
2013500087 นายยุสรี สาเม๊าะ
2013500088 นายวีรยุทธ อสิเศวตกุล
2013500089 นายสุภิชาติ เพ็ญบูรณ์
2013500090 นางสาวสารีป๊ะ เจ๊ะแวกูนิง
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2013500091 นางสาวรัสรินทร์ รุ่งนิธิวรวิทย์
2013500092 นางสาวอามนียะห์ อาลี
2013500093 นางสาวซานีซะ ดอเล๊าะ
2013500094 นายจักรี สารักษ์
2013500095 นางสาวจารุวรรณ แซ่จุ่ง
2013500096 นางสาวรัตนาวดี เด็นดู
2013500097 นางสาวสุกี้ ทองเนตร
2013500098 นายอิมรอน มะลี
2013500099 นางสาวธัญญาเรศ บัวชน
2013500100 นางสาวธัญญาลักษณ์ สะชาพล
2013500101 นางสาวฉมามาศ ชูสุดรักษ์
2013500102 นางสาวณัฐวรา บุญศิริ
2013500103 นางอรอุมา วิบูลย์พันธุ์
2013500104 นางสาวโชติกา พะมณี
2013500105 นางสาวอิสราภรณ์ ดิษฐถาพร
2013500106 นางสาวศุภนิดา สืบสิงห์
2013500107 นางสาวซากีเร๊าะ สุหลง
2013500108 นางสาวนูรวาฮีดา ยาลา
2013500109 นางสาวศิริวรรณ พลกล้า
2013500110 นางสาวเจ๊ะรินดา เกะรา
2013500111 นางสาวซูไฮลา มะเยง
2013500112 นางฮายาตี พุฒวัจน์
2013500113 นางสาวซัลมา เจ๊ะเตะ
2013500114 นางสาววันวิสาข์ จุลบุตร
2013500115 นางสาวนิติพร แวยูโซะ
2013500116 นางสาวรัฐชฎาพร สารพร
2013500117 นางสาวนูรมา ฮามิ
2013500118 นางสาวสุภาวดี ทองเพิม่
2013500119 นางสาวอาอีชะห์ โจทย์สัน
2013500120 นางสาวสุรีย์พร อาแว
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2013500121 นางสาวรัตนาภรณ์ ช่วยจันทร์
2013500122 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ มุณีพรหม
2013500123 นางสาวจุไรรัตน์ สหะวัน
2013500124 นางสาวรูฮานิง แวสะมาแอ
2013500125 นางสาวตัสนีม เจ๊ะอุบล
2013500126 นางสาวสามียะ สะแลแม
2013500127 นางสาวสุวรรณี ดาโอะ
2013500128 นางสาวฮามีดะ ดอเล๊าะ
2013500129 นางสาวชุลีลักษณ์ พรหมจันทร์
2013500130 นางสาวชลาลัย พรหมจันทร์
2013500131 นางสาวอัซรีณา แวฮะดะ
2013500132 นางสาวคอมสีย๊ะ เจ๊ะโซ๊ะ
2013500133 นางสาวนูรีซา นาพี
2013500134 นางสาวอาซูรา ดอเลาะ
2013500135 นางสาวอัสรา เจ๊ะยอ
2013500136 นางสาวพวงทอง ทองรมย์
2013500137 นางสาวเจนจิรา ศิรินุพงศ์
2013500138 นางสาวตอเร๊าะ หมัดอาดัม
2013500139 นายอิลฮัม กาเดร์
2013500140 นางสาวตูแวดะห์ สาเหะอามิ
2013500141 นางสาวนูรไอนี ช่อสามารถ
2013500142 นางสาวเจะรอฮานี วันอิสะมะแอ
2013500143 นางสาวอลิศา อาแซ
2013500144 นางสาวอัสมะ ตาเยะ
2013500145 นางสาวดรุณี อับดุลรอมัน
2013500146 นายนนทวัช อับดุลรอมัน
2013500147 นางสาวศศิมาภรณ์ พรพุฒิศิริ
2013500148 นายอนุตร เฉลียวค้า
2013500149 นายสุกรี ดอฆอ
2013500150 นางสาวซัยบะห์ มะแซ
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2013500151 นางสาวลีนา นิกาเร็ง
2013500152 นางสาวอักลีมา กาเร็ง
2013500153 นางสาวยูรา มะยูโซะ
2013500154 นางสาวสารีนา แมเร๊าะ
2013500155 นางสาวมารีแย โตะมอ
2013500156 นางสาวฮาฟีซ่า อูมา
2013500157 นางสาวมัยมูน มุสะอะรง
2013500158 นางสาวรอฮันนี มุสะอะรง
2013500159 นางสาวนีรชา นาวาเดช
2013500160 นางสาวนูรีซัน จาแน
2013500161 นางสาวมารีแย มัสอีต า
2013500162 นางสาวนูรีย๊ะ มะตอเห
2013500163 นางสาวฟาซียะห์ สะเยาะ
2013500164 นางสาวจิตนากร ชัยสิงห์
2013500165 นางสาวสุภาพร เพชรสุข
2013500166 นายมาหาหมัดฟารุต เล็งฮะ
2013500167 นางสาวบิสมี แวดาแม
2013500168 นางซารีนา รีเด็ง
2013500169 นายรุสลัน แม็ง
2013500170 นางสาวนูรไอนี มามะ
2013500171 นางนูรฮูดา การาหมัด
2013500172 นางสาวฟาตีเม๊าะ ยะโกะ
2013500173 นางสาวณัฐชยา วงศ์ประดิษฐ์
2013500174 นางสาวนิตยา อนุสาร
2013500175 นายมะยูโซ๊ะ จะปะกียา
2013500176 นางสาวสุริยาภรณ์ แตงผ่ึงผาย
2013500177 นางสาวพัชรวรรณ ณ ถลาง
2013500178 นางสาวฐาปณี วรรณโชติ
2013500179 นางสาวแสงจันทร์ จันทร์มีศรี
2013500180 นางสาวพรสินี พรมมา
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2013500181 นางสาวนูรีนา ยูโซะ
2013500182 นายอาหมัดอาซีซี โอ๊ะหลง
2013500183 นางสาวมนัสภรณ์ หนูแดง
2013500184 นางสาวยามีละห์ ยามา
2013500185 นางสาวรัฐธินันท์ ใจหาญ
2013500186 นางสาวฟารีดา ละใบซอ
2013500187 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณโซะ
2013500188 นางสาวกัลมาณี ลือแบซา
2013500189 นางสาวเสาวณีย์ เลิศลาภลักขณา
2013500190 นางสาวอิสริยา บูรอดียา
2013500191 นางสาวรอฮานี เม็ง
2013500192 นางสาวยูลไบดะห์ กูเร็ง
2013500193 นายชิตพล ห่อเพ็ชร
2013500194 นางภัสราภรณ์ พิบูลย์
2013500195 นางสาวอัจฉรา หนูชู
2013500196 นางสาวสุชานาถ จันทร์วิจิตร
2013500197 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์วิจิตร
2013500198 นางสาวสุคนธา คงกระพันธ์
2013500199 นางสาวรุสนีดา มาเฮาะ
2013500200 นางสาวฟาอีซะห์ สิเดะ
2013500201 นางสาวตัยบ๊ะ โต๊ะโย๊ะ
2013500202 นางสาวนูซูราห์ บินบือราเฮง
2013500203 นางสาวแวมัสตูรา อาแว
2013500204 นางสาวนาราณีย์ โตะหะ
2013500205 นางสาวเกศราภรณ์ ศรีละมุล
2013500206 นางสาวชุติมา จันทมณีโชติ
2013500207 นายมะรอมซี ดือราแมหะยี
2013500208 ว่าที ่ร.ต.หญิงศิรดา จรัสวิโรจน์
2013500209 นางสาววันณัจมีย์ แวอุมา
2013500210 นายเมธีวัฒน์ ผาติวิทยาภรณ์
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ชื่อ - สกุล
2013500211 นางสาวอารีย์ จันทร์ปาน
2013500212 นางสาวนายาตี กือมอ
2013500213 นางสาวอนงค์นาฎ โลหะการก
2013500214 นางสาวภารวี ทองอร่าม
2013500215 นางสาวภาริตา หวังทอง
2013500216 นางสาวณัฐพร พันธุเ์ศรษฐ
2013500217 นางสาวศศิวิมล รัตฉวี
2013500218 นางสาวฟาเรีย บินหะยีสะมะแอ
2013500219 นางรวิสรา ไกรวรรณ์
2013500220 นางสาวอรทัย ศรีรินทร์
2013500221 นางสาวแวฮาลีเมาะ กาแบ
2013500222 นายอาทิวัฒน์ บัวสิน
2013500223 นางสาวอัจญริน บานูอิดรีส
2013500224 นางสาวกวิสรา ตุนาสุข
2013500225 นางสาวสายชล ไชยสิทธิ์
2013500226 นางสาวภัสสร หมัดสา
2013500227 นางสาวแวอานีซะห์ มะแซมิง
2013500228 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีหมั่น
2013500229 นางสาวสุไฮดา อดุลย์พิมาน
2013500230 นายบูฆอรี บูยา
2013500231 นางสาวสุพรรณิการ์ เกื้อสกุล
2013500232 นางสาวต่วนอาอีสะห์ ไซอุมา
2013500233 นางสาวกัลย์ริศศา ศิริอักษร
2013500234 นางผาณิต รัตนบุญ
2013500235 นางสาวบุญทริกา นิยมคง
2013500236 นางสาววรยา เพชรบริสุทธิ์
2013500237 นางสาวรอมล๊ะ หะยีสาและ
2013500238 นางสาวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ
2013500239 นางสาวอัชราพร ใจกล้า
2013500240 นายณัฐพงษ์ โมขสิทธิ์
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ชื่อ - สกุล
2013500241 นางสาวเฟารียะห์ หมักหมัน
2013500242 นางสาวเมธาวี คงคืน
2013500243 นายซูฮายมี สาแม
2013500244 นางสาววิจิตรา แสงนิล
2013500245 นางสาวกัณณิการ์ หิรัญกรณ์
2013500246 นางสาวนิโลบล ล่ิมบริบูรณ์
2013500247 นางสาววราภรณ์ ขามฝาด
2013500248 นางสาวดวงกมล สันติวัฒนาพร
2013500249 นางสาวสุรียานา ซาและ
2013500250 นางสาวตูแวมานี ดาจูดา
2013500251 นางสาวกุลนรี กาญจนพันธ์
2013500252 นางสาววัยลัคน์ ชูจบ
2013500253 นายรีซาน ดอเลาะแล
2013500254 นางสาวกนกพร ห่อเพ็ชร
2013500255 นางสาวลฎาภา ภาโนมัย
2013500256 นางสาวสุนิตา เจ๊ะอาลี
2013500257 นางสาวนูรอาซีกีน เดอรามันห์
2013500258 นางสาวนูรีดา ยูโซะ
2013500259 นางสาวอุดมลักษณ์ นวลจันทร์
2013500260 นางสาววรรณวิฑูรย์ ไกรวิมล
2013500261 นางนิตยา สุยแก้ว
2013500262 นางลักษดา ปล้องอ่อน
2013500263 นางวรรณฤดี บือซา
2013500264 นางสาวชนากานต์ สุทธิโพธินันท์
2013500265 นางสาวปรียานุช สุวรรณกาญจน์
2013500266 นางสาวนิศรีน หวังเอียด
2013500267 นางสาวนีรนุชร์ กูโน
2013500268 นางอัสเมาะห์ หะยีอูมา
2013500269 นายอิลยาส กะลูแป
2013500270 นางสาวรอยฮัน บารู
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ชื่อ - สกุล
2013500271 นางสาวพิชญาภา ฉายพันธ์
2013500272 นางสาวนูรีซา อูมา
2013500273 นางสาวนูรอัยนี มะยูโซ๊ะ
2013500274 นางสาวต่วนฮัสซียะ อัครเสณีย์
2013500275 นางสาวนูรีดา เจ๊ะฮะ
2013500276 นางสาวกรวรรณ กล่ินจ าปี
2013500277 นางสาวยุยัสมี อาแวกะจิ
2013500278 นางสาวอารีรัตน์ หนูราม
2013500279 นางสาวบาลิลิน เบ้งฮ้อ
2013500280 นางสุนิสา ซ าซี
2013500281 นางสาวสุนิสา บุญยะหัต
2013500282 นางสาวสุตาภัทร พรมบุตร
2013500283 นางสาวซูราณี สาเมาะ
2013500284 นางสาวนาซีเร๊าะ มุสดี
2013500285 นางสาวสุวรรณ๊ มามะ
2013500286 นางโนรีซัน ยาลาแว
2013500287 นางสาวนรูหม๊ะ โต๊ะวอ
2013500288 นางสาวบุปผา พรหมพูล
2013500289 นางสาวซอบารียะห์ อาแซ
2013500290 นางสาวซูไฮนี สือรี
2013500291 นายดุลเราะมาน เจ๊ะโด
2013500292 นายรอยซัน ดือราแม
2013500293 นางสาวญาณิศา จิตมั่น
2013500294 นายมูฮ ามัดรอวีย์ ทิวาสมาน
2013500295 นายอับดุลรอซัก สาลาโด
2013500296 นายซาฟารฮัม สาลาโด
2013500297 นางฟารีดะห์ เจะเตะ
2013500298 นางสาวเจ๊ะรุสนี แดเมาะเล็ง
2013500299 นางสาวกัลยา ขุนดุเร๊ะ
2013500300 นางสาวสูไวบ๊ะ ดอเล๊าะ
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ชื่อ - สกุล
2013500301 นายสูรียา อาแว
2013500302 นายรอมลี แบรอสะแม
2013500303 นางสาวปวีณนุช อินทรัตน์
2013500304 นางสาววรัญญา คงชุ่มชื่น
2013500305 นางสาวนิรชา เทพยา
2013500306 นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา
2013500307 นางบุณฑริกา ส าเภาแก้ว
2013500308 นางสาวซูไฮลา แวจิ
2013500309 นางสาวฑิตยา ตะเกิงสุข
2013500310 นางสาวศิลาภรณ์ ศรีสังข์
2013500311 นางสาวอาซียะ อาแซ
2013500312 นายชนกันต์ ล่ิมศรีนพรัตน์
2013500313 นางสาวยามีล๊ะ นะแด
2013500314 นางอาแอเส๊าะ บากา
2013500315 นางสาวฮาอีล๊ะ มะโระ
2013500316 นางสาวอัสรีนา หะแว
2013500317 นายภานุวัฒน์ หะยีหวัง
2013500318 นางสาวศิริภา ศิริโภคา
2013500319 นางสาววรพันธ์ อินญา
2013500320 นางสาวซูไรยา มะ
2013500321 นายแวซอและ มะลี
2013500322 นางสาวสุไฮลา กรอยา
2013500323 นางสาวนัสริน แวนาแว
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2073500001 นายมาหามะ เจะเด็ง
2073500002 นายกิตติพงษ์ เหตุทอง
2073500003 นายอานุภาพ เพชรสีไหม
2073500004 นายพีรพล พรมพูล
2073500005 นายอามัน ดอเล๊าะ
2073500006 นายอัลฟาล สาและ
2073500007 นายโนร์มาน เฮ็งปิยา
2073500008 นายซัณนุวารี บือราเฮง
2073500009 นายหานาฟี ยูโซีะ
2073500010 นายกบิล ส่งอ าไพ
2073500011 นายวันดีรมัน ลูโบะเด็ง
2073500012 นายรอฮีมิน ยะโกะ
2073500013 นายธนวัฒน์ ไชยฤทธิ์
2073500014 นายมะรอมลี ดูแด
2073500015 นายสมัย แนสะ
2073500016 นายต่วนพิตตรี บินดิง
2073500017 นายอิมรอน มะดาโอะ
2073500018 นายคเณต เทพก าเนิด
2073500019 นายกิติศักด์ิ ทองศีเทพ
2073500020 นายวัชรพงศ์ อินทองดี
2073500021 นายวชิรศักด์ิ พรหมสุข
2073500022 นายอับดุลรอฟัร รัตรวมมาลา
2073500023 นายอับดุลฮากิม รัตรวมมาลา
2073500024 นายอับดุลเลาะ มะลี
2073500025 นายพงศ์สุธร บุญช่วย
2073500026 นายชาติ ศศิประภานนท์
2073500027 นายเฉลิมเกียรต์ิ อยู่ทอง
2073500028 นายอิสมาแอ ฮาแว
2073500029 นายอมรเทพ ดุริยานนท์
2073500030 นายซีฮาบุดดิน สกุลดิเยาะ
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ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2073500031 นายกมลพันธ์ ขวัญนุ้ย
2073500032 นายธีรยุทธ บุสบงค์
2073500033 นายแวยูไน ยูโซะ
2073500034 นายอนุรักษ์ เด็นมะเระ
2073500035 นายนัสรูน ตาเยะ
2073500036 นายสมโชค หลานหมาด
2073500037 นายยารูวัน สาลูยี
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